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Flemming Fiol er en af vore lokale
musikere, keramikere og kunstnere,
eller som han selv udtrykker det;
Spillemand, pottemager og klatmaler.
Nyd hans smukke, lidt skæve og meget
humoristiske fotos fra vores rige nordjyske dyreliv, natur og havnemiljø.
Hvert billede fortæller sin egen historie
om unik personlighed, tilværelsens finurlighed og årets gang.

2

Strandby Metodistkirke
ønsker at være en åben
og levende kirke
i dit lokalområde,
hvor vi alle mødes af Guds
forandrende kærlighed
for os selv og verden.
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Kristen karakter
/ Mark Lewis

I vores samfund i dag, er der voksende
fokus på store og komplekse problemstillinger, fx klimaforandring, stigende
økonomisk ulighed, udbredt fattigdom,
som ”FNs 17 verdensmål” giver udtryk
for.
Kirkens landsmøde i maj gav os anledning til at fordybe vores kendskab til
og støtte for disse mål som udtryk for
vores kristne værdier.
Men er en udtalelse om vores støtte
af disse mål i sig selv nok? Hvis verden
skal forandres, skal mennesker også
forandres, ikke kun i deres ydre udtryk,
men også i deres indre åndelige liv.
Og det er netop dér, at udfordringen
bliver svær. Mens mange mennesker
antager, at forandring involverer
igangsættelsen af en bestemt politisk
dagsorden, er det nemt at overse, at
ægte forandring går hånd i hånd med

åndelig opvågning og dannelse af de
værdier, som vi forbinder med Kristus.
Kirkefolk er langvejst fra de eneste, der
er nået frem til denne konklusion. FNs
tidligere klimaadvokat og videnskabsmand, Gus Speth er fremkommet med
følgende observation:

“

Jeg plejede at tænke,
at de primære miljøproblemer omhandlede tab af
biodiversitet, økosystemkollaps
og klimaforandring. Jeg troede,
at 30 års udviklet videnskab ville
gøre os i stand til at løse problemerne. Men jeg tog fejl. De
største økologiske problemer
er selviskhed, grådighed og
ligegyldighed. Og hvis vi vil
behandle disse problemer, er
der behov for en åndelig og
kulturel transformation. Vi
videnskabsfolk aner slet ikke,
hvordan man skal gøre det”.

I løbet af efteråret vil det indre åndelige liv være i fokus i en ny serie, der
handler om ”kristen karakter”.
Fra september til november vil vi fremhæve specifikke værdier eller karaktertræk, som afspejler det indre liv og er
grundlæggende for kristen karakter.
Hér vil vi udforske begreber som generøsitet, sandfærdighed, venlighed,
taknemmelighed og meget mere. Hver
uge kommer der en ny overraskelse!
Kom og vær med til at overveje hvordan vi bedst kan fremme det indre
liv, som kan gøre en forskel for vores
samfund og verden.
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Café Qvindfolk
2½ times forkælelse i selsskab med
andre kvinder - det kan kun blive godt!
Vi begynder med en stor lækker brunch
buffet. Herefter byder vi på et spændende foredrag med museumsinspektør
Christine Løventoft fra Museet for religiøs kunst i Lemvig. Tag din mor, søster,
veninde eller kollega med. Se dato, pris
og tilmelding i kalenderen

Strikkecafé

meto-hva-for-noget?
Vil du vide mere om Metodistkirken
eller have genopfrisket det,
du allerede ved?

Hver torsdag fra kl. 19.00
Tilmelding er ikke
nødvendig

Kursusforløb om metodistme over
4 aftener. Se datoer i kalenderen.
Kurset er tilrettelagt for børnefamilier
med spisning og børnepasning,
men alle kan deltage.
Tilmelding til præsterne

yoga
Balsam for krop og sjæl
Nye holder starter uge 34
Tirsdag kl. 9.30-11.00
Tirsdag kl. 16.45-18.15
Tirsdag kl. 18.30-20.00
Torsdag kl. 16.30 -18.00
Fredag kl. 9.00-10.30

Tilmelding og betaling foregår via FOF
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September

Fredag 9. september kl. 18-20
Spis sammen (nærmere info følger)

Torsdag 1. september fra kl. 19.00
Strikkecafeen starter ny sæson

Søndag 11. september kl. 20.00
Aftengudstjeneste
Mark Lewis & Louise Aaen

Søndag 4. september kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Louise Aaen
Mandag 5. september kl. 19.30
Læsegruppen starter ny sæson
Onsdag 7. september kl. 19.30
Ichthus starter ny korsæson
Lørdag 10. september kl. 10.30
Cafe Qvindfolk
Taler: Christine Løventoft fra Museet
for religiøs kunst i Lemvig

Cafe Qvindfolk
Pris 125 kr - tilmelding af hensyn til
buffet til menighedskoordinator
sms til tlf: 3030 1098

Verdensmåluge
uge 36
I anledning af Frederikshavns kommunes
fokus på FN’s verdensmål inviterer vi til
en aftengudstjeneste med stemningsfuld
musik, lystænding og en tale om at kæde
livsværdier sammen med verdensmål.
Mandag 12. september kl. 10.00
De grå synger
Mødested: Metodistkirken
Mandag 12. september kl. 17-19
Meto-hva-for-noget?
Onsdag 14. september kl. 10.00
Bibeforståelse

Søndag 18. september kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Mandag 19. september kl. 19.30
Studiegruppen mødes
Søndag 25. september kl. 10.00
Gudstjeneste
Kirsten Nygaard
Mandag 26. september kl. 14.30
MK hyggesamvær
Onsdag 28. september kl. 17-19
Familiegudstjeneste
Husk tilmelding til spisning, senest
søndagen inden på mobilepay 341733:
angiv antal: Voksne 50 kr / børn 25 kr.
30. - 2. oktober - Konfirmandlejr og
TUF på Lægården i Holstebro.
Skal du eller er du lige blevet konfirmeret,
så tag med på lejr. TUF - står for for tro,
udvikling og fællesskab og er et teenlederkoncept.
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Man(d) mødes

Pilgrimsvandring

Et råt hjertevarmt fællesskab for mænd
Garanteret salatfri zone

Tag med på tur ud i Guds store katedral. Vi går med bønner og bibelvers
i tankerne.

Torsdag 13. oktober kl. 18.00
Taler: Peter Skovbak om sit RAAMeventyr
Race Across America på mountainbike.
Pris 125. kr. Tilmelding til menighedskoordinator på sms tlf: 3030 1098
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Mødested: Kirkens parkeringsplads
Lørdag 8. oktober kl. 10-14
Tilmelding til Camilla Fredsby Løvig
tlf: 2680 6460

Torsdag 6. oktober kl. 19.30
Taler: Slotshavechef
Niels Mellergaard

Oktober

14.-20. oktober - PFT. Spejdernes
Patruljeførertræning

Søndag 2. oktober kl. 10.00
Høstgudstjeneste med nadver og
medlemsoptagelse
Mark Lewis

Søndag 16. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis

Høstgudstjeneste
Medbring gerne lidt frugt og grønt fra
egen avl til opstilling foran alteret. Efter
gudstjenesten afholdes en munter
auktion over årets høst til fordel for
missionsprojekter i Congo
Mandag 3. oktober kl. 19.30
Læsegruppen mødes
Torsdag 6. oktober kl. 19.30
Kirke - og kulturcafé
Taler: Slotshavechef Niels Mellergaard
Kom og hør alt om nogle af Danmarks
smukke kulturperler, som folk rejser langt
for at se. Slotshavechef Niels Mellergaard taler.
Lørdag 8. oktober kl 10-14
Pilgrimsvandring
Søndag 9. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Mandag 10.oktober kl. 17-19
Meto-hva-for-noget
Onsdag 12. oktober kl. 10.00
Bibelforståelse
Torsdag 13. oktober kl. 18.00
Man(d) mødes

Mandag 17. oktober
Studiegruppen mødes
Søndag 23. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Onsdag 26. oktober kl. 10.00
Bibelforståelse
Torsdag 27. oktober kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Søndag 30. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis
NB! Sommertiden slutter
Mandag 31. oktober kl. 14.30
MK Hyggesamvær

kristen karakter?
generøsitet
venlighed
tålmodighed
ærlighed
enkelhed
mod
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Myretuen

Sang og leg for de mindste og deres
voksne. Det er hver onsdag kl. 10-12
Kig ind og husk madpakken.
Henvendelse: Marianne Pedersen
tlf: 3030 1098

Børnekor
Du kan gå til børnekor hver onsdag
kl. 17.00-17.45. Det er for børn i
alderen 4-10 år.
Henvendelse: Andrea Karlsen
Thaarup tlf: 2363 8766

Syng med i koret
Sæsonstart: 7. september
Henvendelse: Anne-Kirstine Clausen
tlf: 2380 3219

Klub 7
For årets konfirmander.
Klubben mødes første onsdag i hver
måned kl. 19.30-21.30 til en masse
snak og sjove aktiviteter.
Henvendelse. Louise Aaen
tlf: 2138 0070
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Strandbyspejder

Lørdag i lige uger kl. 10-13 på Farmen,
Strandbyvej 91-95.
Naturoplevelser for børn og unge
i alle aldre.
Henvendelse: Christina Jensen
tlf. 2547 0965
Find os på Facebook
og strandbyspejder.dk

Klub 3

Klub 4

Minikonfirmandundervisning
for alle byens børn i 3. klasse.

Efter Klub 3 er alle børn i 4.-6. klasse
velkomne til at fortsætte i Klub 4.

Vi skal lege, synge, tegne/male og høre
bibelhistorie. Første gang er 3. november
- hver torsdag - lige efter skole
kl. 12.45-14.30.

Krea, leg, sjove konkurrencer og kristne
temaer.

Det hele slutter til påske med en festlig
familegudstjeneste, som vi laver sammen med et rigtigt levende æsel.

Familiegudstjeneste
28. september & 30. november
Tid og rum til tro i en travl hverdag

Første torsdag i hver måned
kl. 15.00-16.30
Henvendelse. Louise Aaen
tlf: 2138 0070
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Bøn
Hver onsdag kl. 15.30-16.00
er kirkerummet åbent
til bøn og bibelmeditation
Tilmelding er ikke nødvendig

frivillige hænder
søges
til opsætning af julebasar
fredag 18. november kl. 19.00
Vil du donere en gevinst eller to
til tombolaen, kan de afleveres
i kirken torsdag 17. november
mellem kl. 17-18
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Læsegruppen
Læsegruppen starter ny sæson. Du
er velkommen til at være med, også
selvom du ikke har været med før.
Gruppen mødes den første mandag i
hver måned i pyramidesalen. Første
gang 5. september. I efteråret læses
”De usynlige” af Roy Jacobsen. Bogen
kan købes i kirken til 150kr. Tilmelding
til Bente Aalbæk tlf: 2938 2170.

gudstjenestens budskab
leveret i form af en
afslappet samtale
www

’tjat’ & ‘tjil’
Online søndagsreflektion
med Mark Lewis & Louise Aaen

November
Lørdag 5. november fra kl. 9-17
Spejdernes guirlandebinding
Søndag 6. november kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
ALLE HELGEN
Louise Aaen

Alle Helgen
Under gudstjenesten nævner vi navnene
på dem, som vi har mistet i løbet af året.
Vi tænder lys for at mindes og får en
anledning til at give sorgen og savnet et
sprog. Wesley Chapel Singers medvirker
med stemningsfulde sange.
Mandag 7. november kl. 19.30
Læsegruppen mødes
Onsdag 9. november kl. 10.00
Bibelforståelse
Søndag 13. november kl. 10.00
Gudstjeneste
KOLLEKT: præsteuddannelse
Mark Lewis
Mandag 14. november kl. 17-19
Meto-hva-for-noget?
Lørdag 19. november fra kl. 13.30
Julebasar

Julebasar
Tombola. Salgsboder. Cafe.
Julestemning. Kig forbi!
Overskuddet går til kirkens spejdere
- og børne/ungdomsarbejde.

Søndag 20. november kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Mandag 21. november kl. 19.30
Studiegruppen mødes
Onsdag 23. november kl. 10.00
Bibelforståelse
Søndag 27. november kl. 10.00
Gudstjeneste med medlmesoptagelse
1. ADVENT
Mark Lewis
Torsdag 24. november kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Onsdag 30. november kl. 17-19
familiegudstjeneste
Husk tilmelding til spisning, senest
søndagen inden på mobilepay 341733:
angiv antal: Voksne 50 kr / børn 25 kr.

kristen karakter?
glæde
mådehold
taknemmelighed
sandfærdighed
engagement
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De grå synger
Folkekirken og Metodistkirken
i Strandby indbyder igen alle sangglade seniorer til hyggelige formiddage, hvor vi finder salmebogen og
højskolesangbogen frem og nyder
fællesskabet og glæden ved at
synge.
Se dato, tid og sted i kalenderen.

Julehjælp
I samarbejde med MSA,
Metodistkirkens Sociale
Arbejde tilbyder vi igen
i år en julepakke med mad
og lækkerier til juleaften og
juledagene. Det er fortrinsvis til
børnefamilier med dårlige økonomiske forhold. Ansøgning sendes
til strandby@metodistkirken.dk
inden 1. december.

MK - Metodistkirkens Kvinder
MK er en forening, der samler kvinder i deres livs efterår til hyggeligt
samvær omkring kaffebordet. Her er der plads til samtale, nærvær, inspiration til troen og livet i form af et foredrag om et emne, der er oppe i tiden. MK lægger et stort engagement i at samle ind til projekter som f.eks.
fødeklinik i Congo, pigeskole i Indien, præsteuddannelse og Krisecenter i
Frederikshavn. Alle kvinder er hjertelig velkomne til MK’s arrangementer.
Programmet offentliggøres i kirkens nyhedsbrev.
Henvendelse: Elsebeth Hjortshøj tlf: 2834 2289
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December
Søndag 4. december kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
2. ADVENT
Louise Aaen
Søndag 4. devember kl. 19.30
Adventsfest
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer
hele menigheden til kaffebord og
amerikansk lotteri til fordel for kirkens
missionsprojekter. Juletale ved Maria
Thaarup, præst i Århus Metodistkirke
Mandag 5. december kl. 10.00
De grå synger
Mødested: Folkekirken,
Strandvej 67
Mandag 5. december kl. 19.30
Læsegruppen mødes
Onsdag 9. december kl. 17.00
Luciaøvelse
for alle børn, som har lyst til at være med
Tilmelding er ikke nødvendig

Søndag 11. december kl. 16.00
Gudstjeneste
3. ADVENT
Mark Lewis

Vi synger julen ind
ved gudstjenesten
3. søndag i advent kl. 16.00
med musikalske indslag,
krybbespil og luciaoptog.
Mandag 12. december kl. 17.-19
meto-hva-for-noget
Onsdag 14. december kl. 10.00
Julegudstjeneste for dagplejen og
Myretuen
Søndag 18. december kl. 10.00
Gudstjeneste
4. ADVENT
Louise Aaen

Juleaften
samler vi ind til verdens fattigste
Du kan støtte kollekten via
Mobilepay 576729
Lørdag 24. december kl. 14.30 & 16.00
Julegudstjeneste
Mark Lewis
Lørdag 24. december kl 24.00
Julenatsgudstjeneste
Louise Aaen
Søndag 25. december kl. 11.00
Højtidsgudstjeneste
Karen Brogaard
28.-2. januar - Nytårslejr for unge
Invitationer og information om lejren
findes i kirken

Mandag 19. december kl. 19.30
Studiegruppen mødes
Tirsdag 20. december kl. 8.00
Julegudstjeneste for Strandby skole
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Ny læsegruppe
I efteråret vil vi beskæftige os med
bogen: Den uforgængelige diamant
af teolog og forfatter Richard Rohr.
” Vejen til det sande jeg. Mennesket er
skabt til en åndelig virkelighed med uendelige vidder. Men vores lille ego spærrer ofte
for udsigten.” Bogen kan bestilles hos
gruppeleder Mark Lewis tlf: 5054 8293.
Vi vil mødes hver. 2. tirsdag kl. 20.00,
indtil vi er færdige med bogen.
Opstart er tirsdag 6. september
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Bibelforståelse

Studiegruppen

Velkommen til et fællesskab, hvor
bibelstudie og kaffehygge sætter
rammerne. Mark Lewis leder samtale omkring en række emner fra
Bibelen, hvor du kan få svar på
nogle af de mest brændende
spørgsmål omkring bibelforståelse.
Vi mødes ca. hver anden onsdag
kl. 10.00. Opstart 14. september.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Alle er velkomne til at være med,
når vi begynder en ny sæson i studiegruppen. Vi mødes første gang
19. september kl. 19.30 til introduktion til Ny Testamente ved Louise
Aaen. Herefter mødes vi en gang
om måneden og læser et evangelium eller et brev fra gang til gang.
Tilmelding til Elsebeth Hjortshøj
tlf: 2834 2289.

Informationer

Kirkelige handlinger

Kirkebil
Gangbesværede i Strandby kan bestille
kørsel til søndagens gudstjeneste ved
henvendelse til menighedskoordinator Marianne Pedersen tlf: 3030 1098
inden fredag kl. 15.00. Kirkebilen kører
ikke juleaften.

Begravelse
Ole Andersen, 12. maj
Poul Rasmussen, 2. juni
Knud Iver Svensen, 4. august

Kirkens konto
Nordjyske Bank: 7407-1200476
Spar Nord: 9009-1330201262

Ære være deres minde i blandt os
Dåb
Marius Thaarup Hoffmann, 8. maj
Ester Johanne Hjørne Rytkønen, 22. maj
Bitten Hastrup, 29. maj
Nye medlemmer,
optaget ved bekendelse 5. juni:
Charlotte og Mads Thim Bang Pedersen
Nye døbte medlemmer, 5. juni:
Nelson og Hamilton Thim Bang Pedersen
Velkommen i menighedens fællesskab

576729

Læs mere om
Metodistkirkenpå
metodistkirken.dk

Tilmeld dig
nyhedsbrevet
Ønsker du at følge nærmere med i,
hvad der sker i kirken, så kan du holde
dig orienteret via vores Facebookside
og strandby-metodistkirke.dk. På
forsiden af hjemmesiden kan du også
tilmelde dig nyhedsbrevet fra kirken,
som udkommer hver fredag.
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strandby-metodistkirke.dk

Her fanger du os:
Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 9970 Strandby - indgang fra Snerlevej!
Præst:
Mark Lewis, Karlsvej 1
mark.lewis@metodistkirken.dk
tlf: 5054 8293

Kasserer:
Annelise Aaen, Rughaven 11B
kasserer@strandby-metodistkirke.dk
tlf: 2075 2054

Menighedsrådsformand:
Gitte Thaarup, Jerup
gittethaarup@hotmail.com
tlf: 3055 1639

Præst:
Louise Aaen, Strandvej 30
louise.aaen@metodistkirken.dk
tlf: 2138 0070

Menighedskoordinator:
Marianne Pedersen, Strandby
koordinator@strandby-metodistkirke.dk
tlf: 3030 1098

Børn & Unge:
Erik Brogaard, Klokkerholm
erik.brogaard@me.com
tlf: 2066 0265

